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Eerste Monteur Elektrotechnische
Installaties Woning & Utiliteit
Als eerste monteur elektrotechnische installaties krijg je te maken met het aanleggen en installeren van elektrische
installaties in ruimten en gebouwen. Dat kunnen woningen zijn, kantoorgebouwen of andere bedrijfsgebouwen. Je
krijgt te maken met elektrotechnische licht-, signaal- en krachtinstallaties.
De eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit beschikt over een goed
verantwoordelijkheidsgevoel om te zorgen voor veilig (elektrotechnisch) werken in een woning- en
utiliteitsomgeving (zoals scholen, kantoorgebouwen en ziekenhuizen) en draagt dat gevoel ook over op de
meewerkende monteurs. Je werkt goed samen, streeft een goede kwaliteit van eigen werk en dat van
meewerkende monteurs na, handelt adequaat bij werkopdrachten die onvolledig zijn of uitgaan van onjuiste
veronderstellingen, werkt uit jezelf volgens de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu en
je hebt een klantvriendelijke houding. De eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit is ook in
staat om de monteur te begeleiden en te coachen op de werkplek. Je werkt in een wisselende omgeving.
Interesse in deze opleiding? Lees dan meer over de mbo-opleiding Eerste Monteur Elektrotechnische Installaties
Woning & Utiliteit!

Studiefeiten
WAT LEER JE?
• het installeren van elektrotechnische installaties
• veilig werken en meten in de elektrotechniek

• installeren buisinstallaties woningbouw en utiliteit
• installeren kabelinstallaties
• monteren/installeren woningbouw en utiliteit
• installeren en onderhouden elektrische woning- en -utiliteitsinstallaties
Je krijgt ook Nederlands, loopbaan & burgerschap en rekenen.

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 tot 3 jaar (afhankelijk van vooropleiding en/of werkervaring).

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar: lesgeld (BOL) of cursusgeld (BBL)
• onderwijsbenodigdheden*: ca. € 575
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Voor je opleiding wordt het bezit van een laptop (met minimaal Windows 10) geadviseerd. Zie ook
de specificatie op de boekenlijst.
* We benoemen de kosten voor het eerste jaar. De genoemde kosten zijn onder voorbehoud en
kunnen nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Beroepspraktijkvorming
Je hebt een werkgever voor minimaal 20 uur per week en gaat 1 dag of 2 avonden per week naar
school.
Vooropleiding
• mbo Monteur Elektrotechnische Installaties (niveau 2) (met deze vooropleiding kan niveau 3 in 2
jaar)
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs naar havo 4)
Vervolgopleiding
• technicus Service & Onderhoud Elektrotechniek & Instrumentatie
• technicus Elektrotechnische Installaties Woning & Utiliteit
Crebo: 25332

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.

in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Deze opleiding wordt het eerste jaar in Hoorn en in Heerhugowaard gegeven, maar het
tweede en derde jaar alleen in Heerhugowaard.
Ga je de BBL-route volgen? Dat kan in samenwerking met InstallatieWerk NoordHolland.



Informatie en vragen
Meneer S. Hoebe
S.C.Hoebe@horizoncollege.nl
(072) 547 64 76

